
 

Kære familie. 

Lørdag d. 31. januar holdt bestyrelsen møde hos Mette på Vesterbro. Det var nær ved, at 
mødet blev aflyst, da både Pernille, Lene og Bo blev forhindret, og Ole vistnok var ude og 
lege med blå blink. Heldigvis var Marlene frisk på at hoppe på et morgentog i Odense 
alligevel. Så vi regnede faktisk med kun at være Anders, Marlene og Mette til mødet, men 
klokken halv elleve ringede det på døren, og Lene kom næsten direkte fra de varme 
lande, med en helt urimelig kulør. Således samlet fire mand høj havde vi nogle hyggelige 
timer med at planlægge generalforsamling og arbejdsweekend samt gøre status over det 
forgangne år. Herunder kan I læse en del praktiske informationer om perioden frem til 
generalforsamlingen. 

• Lene gør rent fra d. 21. maj til hun er færdig. 

Opdatering af nuværende arbejdsopgaver og de aftaler der er indgået:  

• Klavs har lagt nyt grundmursplast på Lokholm 

• Sydgavlen gøres færdig af Jørgen og Klavs senest i slutningen af april 

• Per laver strøm færdigt midt i marts 

• Vandpumpen virker midt i april, har Per vist nok sagt til Pernille som har sagt det til 
Anders 

• Murværk er repareret på vestsiden 

• Lene arbejder på nye madrasser til ny sæson (hun tager kontakt til Pernille og Jane) 

Arbejdsweekend i pinsen (er aftalt med Jens, hvis ferieuge begynder der) 

Vi har mange jern i ilden, og derfor prioriteres afslutning af de tre første opgaver: 

• Oprydning efter de mange arbejdsprojekter i løbet af året – byggeaffald mv 

• Tang på hytter, hvis det ikke er gjort (afhænger af vind og vejr) 

• Hegn efterses og repareres færdigt 

• Bænk på bakketoppen renoveres 

• Maling af rødt træværk udvendigt 

• Efterse branddaskernes beskaffenhed 

• Almindelig oprydning og indsamling af skrald på grund og strand 



Giv gerne en melding til bestyrelsen, hvis I har lyst til at komme i arbejdsweekenden i 
pinsen – eller skriv det i Drejets gæstebog. 

Ting der bør gøres i løbet af sommeren, hvis det er muligt (vind-, vejr- og 
mandskabsafhængigt) 

• Maling af huset udvendigt 

• Udhængsbrædder på vestsiden udskiftes i forbindelse med renovering af 
nedløbsrør 

Almene oplysninger: 

• Økonomien ser god ud; der er 6.000 kr. i overskud efter Jørgen og Per har fået 
betaling for udlæg.  

• Er der andre der ligger inde med udlæg, så kontakt endelig Pernille. 

• Kontingentopkrævningerne for næste sæson er udsendt for nylig. 

• Vi har drøftet en ide om, at der på arbejdsweekender gives et beløb til forplejning. 
Bestyrelsen udarbejder et forslag, som drøftes på generalforsamlingen til sommer.  

• Bestyrelsen vil på den kommende generalforsamling lægge op til at tage en dialog 
om, hvordan vi kan tiltrække og fastholde familiemedlemmer fra de yngste 
generationer på Drejet. I må meget gerne gå i tænkeboks og komme med gode 
og kreative ideer. 

Efter nogle produktive og hyggelige timer gik vi igen hver til sit. Anders tog til Vanløse for at 
holde sin egen og søster Mettes fødselsdag for hele familien, Marlene futtede tilbage til 
Fyn og jeg kørte Lene hjem til Hyben alle, hvor jeg fik en krammer af Erik. 

 

Kære alle, vi glæder os til at se jer igen snart � 

Kærlig hilsen på bestyrelsens vegne 

Mette 

 


